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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נציבות תלונות הציבורעל 
  

באמצעות נציבות תלונות  1מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור
הנציבות), המבררת תלונות על גופים שלפי החוק נתונים לביקורתו  -הציבור (להלן 

  גופים נילונים). -של מבקר המדינה (להלן 

לענייני ביקורת המדינה בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות, המתמנה בידי הוועדה 
של הכנסת, לפי הצעת נציב תלונות הציבור. מנהל הנציבות כפוף לנציב תלונות 

  הציבור ואחראי לפניו במישרין.

בנציבות תשעה אגפים; אגף אחד עוסק ברישום התלונות המתקבלות, במיונן על פי 
פות אמות המידה הקבועות בחוק לבירור התלונות, בבירור חלק מהתלונות הדחו

ובניתובן של שאר התלונות המיועדות לבירור ליתר שמונת האגפים, העוסקים 
בבירור התלונות. כל אחד משמונה אגפים אלה מברר תלונות על גופים נילונים 
מסוימים. החלוקה לאגפים מאפשרת בירור תלונות ביעילות רבה יותר, שכן כל אגף 

ם הגופים שהוא מברר תלונות בקיא היטב בחוקים ובנוהלי העבודה שלפיהם פועלי
 בעניינם. תלונה על כמה גופים נילונים מתבררת במשותף באגפים המתאימים. 

 בעלימובא תרשים המציג את המבנה הארגוני של הנציבות ואת שמות  363בעמ' 
  ה. ב בכיריםה תפקידיםה

לנציבות משרדים ולשכות לקבלת קהל בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בנצרת, 
שבע, בלוד ובקריית שמונה. הפריסה הרחבה של הלשכות  עילית, בבארבנצרת 

בארץ מִקלה על הציבור את הנגישות למוסד נציבות תלונות הציבור ותורמת לייעול 
בירורן של תלונות, בעיקר תלונות על גופים הנמצאים באזור שבו ממוקמת הלשכה 

ת (תלונה על מפגע או תלונות שבירורן מצריך ביקור במקום הסמוך לאחת הלשכו
  בטיחותי, מטרד סביבתי, תחזוקה לקויה של מבנה וכדומה). 

  .106 תיאור הפעילות בלשכות לקבלת קהל מובא להלן בעמ'

הנציבות ושעות ם והלשכות של משרדיהשבנספחים מובאים כתובות  365בעמ' 
וכתובת הדואר  , כתובת אתר האינטרנט, וכן מספרי הפקסבהםקבלת הקהל 

   ני שבאמצעותם אפשר להגיש תלונות.האלקטרו

___________ 

לחוק יסוד: מבקר המדינה נקבע כי "מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על  4בסעיף    1
גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר 'נציב 

  הציבור'".תלונות 
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ת ועובד וכן שתיעורכי דין  75-נציבות עובדים כבמשרדים ובלשכות של ה
מהם בני  10%- וחלקם אף מקבלים קהל. כ ת, המבררים את התלונות,וסוציאלי

  המגזר הערבי. כמה מעובדי הנציבות דוברים רוסית ושני עובדים דוברים אמהרית. 

 

  בחיפה נציב תלונות הציבורמשרד מבקר המדינה ו
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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 סמכויותיה של נציבות תלונות הציבור 
  

  הגופים שניתן להגיש עליהם תלונה 

הנציבות מוסמכת לברר תלונות על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים 
אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב, מפעלים או מוסדות של  םמוניציפאליי

המדינה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש תלונה 
 עליהם, וכן על עובדים ונושאי משרה באותם גופים. 

אם התקבלה תלונה הנוגעת לפעולותיהם של גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר 
ות עליהם, מודיעה הנציבות לפונה כי היא אינה מוסמכת לברר את תלונתו תלונ

  ומפנה אותו, במידת האפשר, לגוף שייתכן שיוכל לסייע לו.

  

   נושאי התלונות והעילות להתערבות

לרבות מחדל או  -ככלל, הנציבות מבררת תלונה אם נושא התלונה הוא מעשה 
ו מונע ממנו במישרין טובת הנאה, ואם הפוגע במישרין במתלונן א -פיגור בעשייה 

המעשה נעשה בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או שלא לפי סדרי מינהל תקין, או 
  צדק בולט. -שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

  

  מי רשאי להגיש תלונה 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציבות. הפנייה אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי, 
ין בה את שמו ואת מענו. הנציבות אינה מבררת תלונות שהוגשו והפונה נדרש לצי

  בעילום שם.

אפשר להגיש תלונה גם בשמו של אדם אחר, בתנאי שהמתלונן קיבל, להנחת דעתו 
  של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. 

  חברי הכנסת רשאים להתלונן גם על מעשה שפגע בזולת.
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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  הגשת התלונה דרך 

אפשר להגיש תלונה הכתובה בכתב יד, ואין צורך בידע משפטי לצורך ניסוחה. 
התלונה אינה חייבת להיות כתובה בעברית. במידת הצורך נשלחות לתרגום תלונות 

  הכתובות בשפות זרות.

כדי להקל את בירור התלונה ולייעלו, חשוב שהמתלונן יציין בתלונה את מספר 
ואת כתובתו המדויקת למשלוח מכתבים, גם אם התלונה מוגשת  תעודת הזהות שלו

  באמצעות הדואר האלקטרוני, וכן את מספר הטלפון שלו.

חשוב לצרף לתלונה העתקים (רצוי לא מסמכים מקוריים) של המסמכים הדרושים 
לבירור התלונה: העתקים של פניות המתלונן לגוף הנילון, תשובות שהתקבלו, 

  . החלטות בנושא וכו'

את התלונה אפשר להגיש לנציבות בכמה דרכים: בתיבות המיועדות לכך הנמצאות 
בלשכות לקבלת קהל של הנציבות, באמצעות משלוח תלונה בדואר, בפקס ובדואר 
האלקטרוני ובאמצעות מילוי טופס ייעודי הנמצא באתר האינטרנט של הנציבות 

להגיש תלונה בעל . כמו כן אפשר www.nezivut.mevaker.gov.ilשכתובתו 
 פה באחת הלשכות לקבלת קהל של הנציבות. לא ניתן להגיש תלונה בטלפון.

  

  הליך בירור התלונות

לאחר שהוגשה תלונה פותחת הנציבות בבירורה, אלא אם כן נמצא שהיא אינה 
[נוסח  1958-עומדת בתנאים לבירור תלונה שנקבעו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח

בקר המדינה או החוק), או שהיא קנטרנית או טרדנית, או חוק מ -משולב] (להלן 
  שהנציבות סברה שהיא אינה הגוף המתאים לבירור התלונה. 

הנציבות רשאית להפסיק בירור של תלונה אם נוכחה שהתקיימה אחת העילות 
פתיחת הבירור בעניינה, או אם העניין שעליו נסבה התלונה בא -המצדיקות את אי
  המתלונן ביטל את תלונתו או לא השיב על פניית הנציבות אליו.על תיקונו, או אם 

הנציבות מוסמכת לברר תלונות בדרך שתיראה לה, והיא אינה כפופה להוראות 
שבסדר דין או בדיני ראיות; היא רשאית לקיים בירור עם כל אדם, אם תמצא שיש 

לה כל תועלת בדבר, וכן לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על שאלותיה ולמסור 
  מסמך או ידיעה שלדעתה יש בהם כדי לסייע בבירור תלונה.
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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  תוצאות הבירור

מצאה הנציבות בתום הבירור כי התלונה מוצדקת, תודיע על כך למתלונן ולנילון 
ותציין את הנימוקים לכך. הנציבות רשאית להצביע לפני הנילון על הצורך בתיקון 

ונו. על הנילון להודיע לנציבות על ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיק
  הצעדים שנקט לתיקון הליקוי.

אם בתום הבירור נמצא כי התלונה אינה מוצדקת, תודיע על כך הנציבות למתלונן 
  ולנילון ותציין את הנימוקים לכך.

  

  סוגי התלונות שלא יבוררו

חוק מבקר המדינה קובע אילו נושאים לא יבוררו ומי הגופים ונושאי התפקידים 
שלא יבוררו תלונות בעניינם. לפי החוק, לא יבוררו תלונות על נשיא המדינה, על 
הכנסת וועדותיה ועל חבר כנסת; כמו כן לא יבוררו תלונות על הממשלה וועדותיה 

כממונה על משרד או על תחום  ועל שר בפעולתו כחבר ממשלה, להבדיל מפעולתו
פעולה, וכן על נגיד בנק ישראל, למעט על פעולתו כממונה על הבנק. כמו כן לא 

שיפוטיות ותלונות בנושאים התלויים -יבוררו תלונות על פעולות שיפוטיות או מעין
ועומדים בבית משפט או בבית דין ובנושאים שבית משפט או בית דין הכריע 

  בעניינם לגופם. 

ציבות אינה מוסמכת לברר תלונות של חיילים, שוטרים וסוהרים בעניינים הנ
הנוגעים לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת; תלונות של עובדי מדינה ושל 
עובדים בגופים מבוקרים אחרים בעניינים הנוגעים לשירותם באותם גופים לא 

, מתקנות, מתקנון שירות יבוררו אלא אם כן עניין התלונה הוא חריגה מהוראות חוק
המדינה, מהסכמים קיבוציים או מהסדרים כלליים דומים. חריגים לאמור לעיל 

ה לחוק הנוגעים לבירור תלונה של עובד בגוף מבוקר 45- א45מצוינים בסעיפים 
המתלונן על פגיעה בו בעקבות חשיפת מעשי שחיתות ותלונה של מבקר פנימי על 

  ).135ע במסגרת תפקידו (ראו בעמוד פגיעה בו בעקבות פעולות שביצ

הנציבות לא תברר תלונה בנושא שהתקבלה בעניינו החלטה שאפשר, או היה 
אפשר, על פי דין, להגיש עליה השגה, ערר או ערעור, וכן תלונה שהוגשה יותר 
משנה לאחר שבוצע המעשה שעליו נסבה או לאחר שדבר המעשה נודע למתלונן, 

 ת המצדיקה את הבירור.אלא אם כן יש סיבה מיוחד
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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נציב תלונות הציבור וההגנה על זכויות האדם
  

  עידן זכויות האדם

כיבוד זכויות האדם והאזרח וההגנה  נושא. 1ב"עידן זכויות האדם"אנו חיים כיום 
עליהן הפך לחלק בלתי נפרד מכל פעילות, בין שלטונית ובין פרטית, ולמרכיב 
מרכזי בתורת המשפט ובתורת המדינה. עידן זכויות האדם החל לאחר מלחמת 
העולם השנייה, כלקח משואת העם היהודי ומרמיסת זכויות האדם בתקופת 

לאומיות רבות -העולם השנייה נכרתו אמנות ביןהמלחמה ולפניה. לאחר מלחמת 
הנוגעות לזכויות האדם ולשמירה עליהן, ובראשן ההצהרה האוניברסלית בדבר 

. כן נכרתו אמנות בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, בדבר 1948זכויות האדם משנת 
 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, בדבר זכויות הילד ועוד. זכויות האדם הפכו
כיום לחלק בלתי נפרד מהמשטר הדמוקרטי ועוגנו בחוקות של מדינות רבות, שראו 
בשמירה עליהן עיקרון נורמטיבי עליון ומחייב. נשיא בית המשפט העליון לשעבר 
אהרן ברק ציין כי "זכויות האדם הן רכיב מרכזי של הדמוקרטיה המודרנית... הן 

כויות אדם היא כמוה ככלי ללא היהלום בכתרה של הדמוקרטיה. דמוקרטיה בלי ז
  .2תוכן"

עם זאת, חשוב להדגיש כי הדמוקרטיה מבוססת על תפיסה, ולפיה החיים בחברה 
אנושית מחייבים איזון מתמיד בין זכותו של הפרט ובין זכויותיהם של פרטים 

וכי זכויות האדם הן יחסיות. אין לאדם זכות לעשות ככל  ,3אחרים וטובת הכלל
, וכמו כן הוא אינו זכאי לדרוש מהמדינה להגשים את זכויותיו העולה על רוחו

במלואן. כשם שלא ניתן לקיים דמוקרטיה ללא הגנה על זכויות האדם, כך לא ניתן 
  לקיים דמוקרטיה ללא פגיעה בזכויות אלה. 

  

   עידן זכויות האדם ומוסד האומבודסמן

לה האחריות בעקבות מהפכת זכויות האדם לאחר מלחמת העולם השנייה הוט
להגשמת זכויות אלה בראש ובראשונה, על רשויות השלטון, ובייחוד על בתי 

___________ 

 .128 'עמ), Â˘ ËÙÁ· ‰¯·Ó„˙ÈË¯˜Â )2004ק, בררן אה   1
  .208' עמ), ÈÓ ˙ÂÈ˙„Ó· ËÙ˘Ù‰ ‰ÚÈ‚Ê· ˙ÂÎÁ‰ ˙È˙˜Â‰Â‰È˙ÂÏ·‚ )2010ק, בררן אה   2
ראן וב'גופט הש שלנו דיסק לפ 18קה פס, Â˘ ı¯Â  'È‰ ıÚÂÓ‰ ÈËÙ˘ÓÏ‰Ï˘Ó 88/10 ץ"בג  3

 ).12.7.2010, מובא במאגרי מידע(
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המשפט. ואולם משנות השבעים של המאה העשרים ובעיקר משנות התשעים של 
מאה זו החלו לקום במדינות רבות בעולם מוסדות לאומיים להגנה על זכויות האדם 

)National Human Rights Institutions(. הגדיר את המוסדות הללו  האו"ם - 
מוסדות מדינתיים שאינם בית משפט, שיש להם מנדט להגן על זכויות האדם ולקדם 

 כונסה 1991נושא זה, ואף החל לעודד מדינות בעולם להקים מוסדות כאלה. בשנת 
אמות מידה אשר מוסד  -בחסות האו"ם ועידת פריס שבה נקבעו עקרונות פריס 

  ריך לעמוד בהן.להגנה על זכויות האדם צ

במרכז העשייה של מוסדות  בתחילה ההגנה על זכויות האדם לא עמדה
בירור תלונות הציבור ברחבי העולם, שכן הם נוסדו בעיקר מוסדות  - האומבודסמן 

) וניצול maladministrationכדי לשמור על המינהל התקין, למנוע "מינהל רע" (
שנות מולם אשל עובדי הציבור.  תתיולרעה של כוח השררה ולהגביר את האחריו

 - צמם עתאימו ה בותרמדינות בציבור הלונות תירור בוסדות ממאה הל ששמונים ה
מציאות ל -קיקה חינוי שאמצעות בו אליהם עחל הדין לדשה חרשנות פאמצעות ב
רכזי ומעיל פלק חקחת להחלו ואדם, הכויות זתחום בחדשה ההחברתית ומשפטית ה

ל עאומיות בתחום זה ל- הביןוחוקתיות הנורמות ההאדם ובאכיפת כויות זעל  הגנבה
וסד מל פעילות שכובד הרכז מהשתנה בבירור  4המדינותמחלק בשלטון. השויות ר
ול מל אאדם הכויות זל עהגנה לתקין המינהל הל עשמירה מ - אומבודסמןה
  שלטון. ה

  

  פעילות נציבות תלונות הציבור להגנה על זכויות האדם

 זכויות של בחשיבותן ההכרה. ישראל מדינת על פסחה לא האדם זכויות מהפכת
 הישראלי במשפט מרכזי מרכיב הייתה ודמוקרטית יהודית במדינה והאזרח האדם
. במשך השנים העצמאות במגילת ביטוי קיבל אף והדבר המדינה של ראשיתה מימי

-חוקקה הכנסת חקיקה ענפה בתחום זכויות האדם, והממשלה חתמה על אמנות בין
לאומיות בתחום זה. גם בתי המשפט הכירו - לאומיות רבות ואשררה אמנות בין

במרכזיותו של נושא זכויות אדם במדינת ישראל ונתנו לכך ביטוי בפסיקותיהם. 
ויות האדם בישראל התרחש בשנת השינוי המשמעותי במעמדן הנורמטיבי של זכ

חוק יסוד: כבוד  -, עם חקיקתם של חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם 1992

___________ 

 ולנד. והיה גורוונקוטלנד, סריטניה, בירלנד, אוסטרליה, אונג, קונג הילנד, זיו נמשל ל   4
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קבע בית המשפט העליון כי  1995האדם וחירותו; וחוק יסוד: חופש העיסוק. בשנת 
  .5חוקי היסוד האלה חוללו "מהפכה חוקתית" במדינת ישראל

הנורמטיבי של זכויות האדם משפיעים  המהפכה החוקתית והשינוי המהותי במעמדן
על פעילותה של הנציבות. הנציבות, בדומה למוסדות אומבודסמן אחרים ברחבי 
העולם, נותנת פרשנות עדכנית לסמכויותיה ורואה בנורמות החוקתיות והחוקיות 
בדבר זכויות האדם במדינת ישראל יסוד מרכזי בבירור תלונות הציבור. יצוין כי 

וגוברת ההכרה כי מוסדות בירור תלונות הציבור מתאימים יותר מבתי בעולם הולכת 
יבות נצ. המשפט להבטחת הגשמתן של זכויות חברתיות על ידי הרשות המבצעת

כויות החברתיות", בייחוד בכל הקשור הזכן סומה "עצאה רויבור הצונות תל
י ן המבחן האמתשכדינה, במבשמירה על זכויותיהן של האוכלוסיות החלשות 

להגשמתן של זכויות האדם הוא ההגנה על הנזקקים והחלשים בחברה, אשר אינם 
יכולים לעמוד על זכויותיהם. פעולותיה של הרשות המבצעת בישראל נבחנות גם 

  לאומיות בדבר זכויות האדם שאשררה המדינה. -בכל הנוגע להתאמתן לאמנות הבין

תלונות הציבור היא  ותנציבבתחום ההגנה על זכויות האדם, השאלה הניצבת לפני 
אם הגוף הנילון פגע באופן שאיננו מידתי בזכויותיו של המתלונן או נהג כלפיו 

על פי נקודת  -צדק בולט. המבחן לעניין זה אינו סובייקטיבי -בנוקשות יתרה או באי
. הנציבות בודקת 6אלא אובייקטיבי -מבטם של הגורמים המוסמכים בגוף הנילון 

אם פעולותיו של הגוף הנילון כלפי המתלונן עולות בקנה אחד עם אמות המידה 
שקבעה. אם מתברר מהבדיקה שהגוף הנילון לא פעל על פי אמות מידה אלה, רואה 
בכך נציב תלונות הציבור מעשה בלתי חוקי ומבקר אותו. יודגש כי שיקול הדעת 

לון נתון לגורמים המוסמכים באותו הגוף, בתחומים המצויים בסמכות הגוף הני
מאחר שזוהי מומחיותם. תפקידה של הנציבות הוא לבדוק את אופן הפעלת שיקול 

  הדעת ואת תוצאותיו במישור הדין, הצדק וההגנה על זכויות האדם. 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הדגיש בכמה הזדמנויות כי הוא רואה עצמו 
דינת ישראל, ולפיכך הוא מייחד להגנה על זכויות האדם נציב זכויות האדם במ

  ולקידומו של נושא זה חלק מרכזי בפעילותו.

___________ 

 437, 221) 4(מט, ˙Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ „ÁÂ‡Ú·"Ó   '‚Ó Ï„ÙÎ ¯È˘ÈÙÂ˜ ·  6821/93 א"עו רא   5
)1995.( 

  , 807), 5, פ"ד נח(Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ '  ˜È¯ÂÒ ˙È· ¯ÙÎ‰ ˙ˆÚÂÓ 2056/04השוו בג"ץ    6
845-844 )2004 .( 
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  הגנה על חושפי מעשי שחיתות 
 

  סמכותו של נציב תלונות הציבור לתת צו הגנה 

לחוק מבקר המדינה נקבעה סמכותו של מבקר המדינה ונציב  ג45- א45בסעיפים 
עובדים המתלוננים על פגיעה בהם בעקבות  תלונות הציבור לברר תלונות של
עובדים בו, ולהוציא צווים זמניים או קבועים כדי חשיפת מעשי שחיתות בגוף שהם 

. כן נקבעה בסעיפים אלה סמכותו של נציב תלונות להגן על זכויות העובדים האלה
הציבור להגן על מבקר פנימי בגוף מבוקר מפני מעשים שננקטים נגדו בתגובה על 

  ולות שביצע במסגרת תפקידו.פע

יצוין כי המחוקק הגביל את סמכות הנציב לברר תלונות בענייני עובדים, כאמור 
) לחוק, משום שסבר שלא ראוי שהנציב יתערב ביחסי עבודה. עם זאת, 8(38בסעיף 

נוכח החשיבות שבהגנה על עובדים חושפי שחיתות ועל מבקרים פנימיים, הסמיך 
  ר תלונות של עובדים אלה. המחוקק את הנציב לבר

הוראות החוק בנושא ההגנה על חושפי שחיתות יוצרות איזון בין זכותו של המעסיק 
לקבל החלטות ניהוליות בנוגע לעובדיו (קידום, פיטורים, העברה מתפקיד וכו') 
ובין הצורך להגן על עובדים החושפים מעשי שחיתות ועקב כך סובלים מתגובות 

  .חריפות של מעסיקיהם

  

  התנאים לבירור התלונות 

כדי שתלונה תבורר כתלונה של עובד החושף מעשי שחיתות או של מבקר פנימי 
א לחוק, 45שפגעו בו, עליה לעמוד בכמה תנאים מצטברים הקבועים בסעיף 

  כדלקמן:

  

  תלונה של עובד החושף שחיתות
שעשה הממונה עליו במקום  ÚÓ˘‰בגוף מבוקר על  ÂÚ·„התלונה היא של   .1

  שבוצעו באותו גוף. Â˙ÈÁ˘ È˘ÚÓ˙עבודתו בתגובה על כך שהוא הודיע על 

יצוין כי המונח "שחיתות" אינו מוגדר בחוק מבקר המדינה או בחוקים אחרים. נוכח 
שמירה על טוהר המידות ועל כללי מינהל תקין  -תפקידו של מוסד מבקר המדינה 
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על מעשים חמורים שנעשו במקומות עבודתם והתנכלו והגנה על עובדים שהתריעו 
  ניתנת למונח זה פרשנות תכליתית רחבה, בהתאם לנסיבות המקרה.  -להם בשל כך 

המעשה שעשה הממונה פגע במישרין במתלונן, והוא מנוגד לחוק או נעשה   .2
  ללא סמכות חוקית או מנוגד לסדרי מינהל תקין או היו בו משום נוקשות יתרה או 

  צדק בולט.-יא

שנעשה  È ÙÏעל מעשי השחיתות שנעשו בגוף שהוא עובד בו  ‰ÚÈ„Âהמתלונן   .3
  כלפיו המעשה שעליו התלונן.

. תום לב לעניין זה ·˙ÌÈ È˜˙ ÌÈÏ‰  ÈÙ ÏÚÂ ·Ï ÌÂההודעה האמורה הוגשה   .4
פירושו שהעובד האמין כי מעשי השחיתות שעליהם הודיע אכן נעשו, והיה לו 
לכאורה יסוד סביר להאמין בכך. הודעה על פי נהלים תקינים פירושה הודעה למי 
שבסמכותו לבדוק את התלונה בין בגוף עצמו (לדוגמה, הממונה על העובד או 

גמה, מבקר המדינה או משטרת ישראל). ואולם המבקר הפנימי) ובין מחוצה לו (לדו
ב לחוק, אם מצא הנציב הצדקה לכך, הוא רשאי לברר את התלונה אף 45לפי סעיף 

 אם העובד הודיע על מעשי שחיתות שלא על פי נהלים תקינים. 

המעשה שעליו נסבה התלונה נעשה בתגובה על ההודעה האמורה על מעשי   .5
בין הודעת המתלונן על מעשי השחיתות  ˘¯ È˙·ÈÒ˜שחיתות, כלומר נמצא כי היה 

  ובין המעשה שנעשה כלפיו. 

 

  תלונה של מבקר פנימי
שעשה הממונה על המבקר הפנימי, ובלבד שמדובר  ÚÓ˘‰התלונה היא על   .1

במעשה החורג מהוראות חוק, מתקנות, מהתקשי"ר, מהסכם קיבוצי או מהסדרים 
  דו.כלליים, או בהעברת המבקר הפנימי מתפקי

על פעולות שביצע המבקר הפנימי במסגרת  ·˙‚Â·‰המעשה האמור נעשה   .2
  מילוי תפקידו. 

  

  מתן צו הגנה או סעד אחר 

רק בהתקיים כל התנאים האמורים לעיל, ובייחוד התנאי בדבר הקשר הסיבתי בין 
הודעת המתלונן על מעשי השחיתות או פעולות הביקורת הפנימית ובין המעשה 

יוציא הנציב צו להגנת המתלונן בהתאם לסמכותו שנקבעה בסעיף ין, שעליו הוא הל
  לחוק.  ג45



  סקירה כללית  ________________________________________________________  

13  
  
  
  
  

  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

המחוקק הקנה לנציב שיקול דעת רחב בנוגע לתוכן צו ההגנה, והנציב רשאי לתת 
כל צו שימצא לנכון ולצודק כדי להגן על זכויות העובד בשים לב לצורך בשמירה 

  שיבושים בפעילותו.  על התפקוד התקין של הגוף שבו הוא עובד ובמניעת

הנציב רשאי לתת צו הגנה זמני, התקף עד סיום בירור התלונה או עד מתן החלטה 
אחרת של הנציב. הצו נועד למנוע פגיעה נוספת במתלונן במהלך הבירור או למנוע 
שינוי במעמדו, בשכרו או בתנאי עבודתו של המתלונן, אם יש חשש שבתום הבירור 

  המצב לקדמותו. לא יהיה אפשר להחזיר את

אם הייתה התלונה של עובד שפוטר, רשאי הנציב להורות על ביטול הפיטורים; ואם 
סבור הנציב שהחזרת העובד לעבודה עלולה לפגוע בתפקודו התקין של הגוף שהוא 
עובד בו, הוא רשאי להורות על מתן פיצויים מיוחדים לעובד, בכסף או בזכויות. 

  רת העובד למשרה אחרת בשירות מעסיקו.הנציב אף רשאי להורות על העב

  

  התוצאות של מתן צו הגנה

ד לחוק, היועץ המשפטי 45עד היום כובדו כל צווי ההגנה שנתן הנציב. על פי סעיף 
לממשלה, נציב שירות המדינה או העומד בראש הגוף הנילון רשאים לבקש מהנציב 

ו על עצם מתן הצו לעיין מחדש בהחלטתו. אם הנילון משיג על תוצאות הבירור א
או מוסר לנציבות מידע חדש שלא היה בידיה בעת בירור התלונה, מובאת ההשגה 
לפני הנציב כדי שישקול אם יש מקום לבחון שוב את העניין; הוא הדין במקרה שבו 

  מתלונן משיג על החלטתו של הנציב שלא לתת לו צו הגנה.

  

  מתן צו הגנה - הסיבות לאי

בנציבות מתקבלות תלונות רבות של עובדים ולפיהן מעסיקם פגע בהם משום 
שחשפו מעשי שחיתות במקום עבודתם. לא תמיד הנציב נותן צו הגנה בעניינם, 

  מהסיבות המפורטות להלן: 

עמידה בתנאים -הסיבה העיקרית שבגינה אין הנציב נותן צו הגנה היא אי  .1
  למתן הצו שנקבעו בחוק: 

חלק מהתלונות העלה שהעובד מבקש את הגנת הנציב אף שלא הודיע  בירור  (א)
על מעשי שחיתות, או שהמעשים שעליהם הודיע אינם בגדר מעשי שחיתות אלא 

  תקינות מינהלית. -לכל היותר מעידים על אי
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  סקירה כללית  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

יצוין כי במסגרת בירור התלונות הנציבות אינה בוחנת אם אכן בוצעו מעשי 
יהם, אלא אם המתלונן האמין בתום לב שהם נעשו, השחיתות שהמתלונן התריע על

ואם היה לו לכאורה יסוד סביר להאמין בכך. האגפים העוסקים בביקורת המדינה 
במשרד מבקר המדינה הם האמונים על עריכת ביקורת, ובין היתר על בדיקה אם 
נעשו מעשי שחיתות בגוף המבוקר, ולכן הנציבות מעבירה את הטענות על מעשי 

ת ליחידת הביקורת במשרד הנוגעת בדבר. ראוי להבהיר כי תכניות עבודתו השחיתו
של משרד מבקר המדינה נקבעות בהתאם למכלול שיקולים ואילוצים ובהם 
המסגרת החוקית, אינטרסים ציבוריים, מגבלות כוח האדם והאמצעים העומדים 

התלונה  לרשות מבקר המדינה, ולכן לא תמיד נבדקות טענות אלו במקביל לבירור
בנציבות. ואולם גם אם אין באפשרות המשרד להתחייב כי נושא מסוים ישובץ 
בתכנית העבודה השנתית של ביקורת המדינה, מבקר המדינה רואה במידע המגיע 

  לאגפי הביקורת מהציבור תרומה משמעותית לביקורת המדינה.

תלונן על בחלק ניכר מהתלונות שבוררו לא נמצא קשר סיבתי בין הודעת המ  (ב)
פיטוריו או פגיעה אחרת  -מעשי שחיתות ובין המעשים שעליהם הוא הלין 

בזכויותיו כעובד. מדובר, למשל, בתלונות של עובדים שהודיעו על מעשי שחיתות 
¯Á‡Ï  שהחלו לנקוט נגדם הליכי פיטורים או הליכים משמעתיים. לא מן הנמנע

תן החוק לחושפי שחיתות שחלק מהמתלוננים האלה ביקשו לנצל את ההגנה שנו
וטענו שהסיבה לפיטוריהם היא חשיפת שחיתות, ידיעה על מעשי שחיתות או 

  מניעת מעשי שחיתות. 

ב לחוק 45א או 45ה לחוק קובע כי הגשת תלונה כאמור בסעיפים 45יצוין כי סעיף 
  שלא בתום לב או מתוך קנטרנות היא עברת משמעת.

פסקת בירור של תלונה היא פנייה של מתן צו הגנה ולה- סיבה נוספת לאי  .2
) 5(38המתלונן לבית המשפט או לבית הדין לעבודה באותו עניין; על פי סעיף 

לחוק, הנציבות מנועה מלברר תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין 
  או בעניין שבית משפט או בית דין הכריעו בו לגופו. 

נן והמעסיק הגיעו לידי הסדר ביניהם במהלך צו הגנה אינו ניתן גם אם המתלו  .3
  בירור התלונה. 
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  הרחבת היקף ההגנה על חושפי מעשי שחיתות

למרות תרומתם הרבה של חושפי השחיתות לגילוי השחיתות הציבורית ולמיגורה, 
הניסיון המצטבר בטיפול בתלונות של עובדים אלה מלמד כי לא נעשה די בתחום 

תרבותית -חקיקה והן מבחינת שינוי התפיסה החברתיתההגנה עליהם, הן בתחום ה
  לגבי אותם עובדים.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור רואה בהגנה על חושפי שחיתות אינטרס 
לאומי, והוא עושה שימוש נרחב בסמכות שהוקנתה לו בחוק מבקר המדינה למתן 

על עובדים צווי הגנה לאותם עובדים. בד בבד הוא פועל להרחבת היקף ההגנה 
אלה, בין באמצעות שינויי חקיקה שירחיבו את אוכלוסיית העובדים הזכאים להגנה 
ואת היקף ההגנה עליהם ובין באמצעות הסתייעות בגופים שונים העשויים לתרום 

  להגנה על עובדים אלה: 

מתלוננים חושפי שחיתות סובלים לעתים מאיומים על חייהם ועל רכושם ואף  •
מפגיעה ממשית בעקבות חשיפת השחיתות. מאחר שאין למשרד מבקר 
המדינה כלים להתמודד עם תופעה זו, יזם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 
 פנייה לרשות להגנת עדים מאוימים שבמשרד לביטחון הפנים, על מנת לבדוק
אפשרות להסתייע בה בנוגע למתן הגנה לעובדים חושפי שחיתות ולתמיכה 
בהם. יצוין כי עובדים חושפי שחיתות יכולים להיחשב עדים מאוימים 

 . 2008-כהגדרתם בחוק להגנה על עדים, התשס"ט

לאחרונה מינה מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור צוות עבודה בראשות  •
 ,לטיפול הוליסטי בחושפי שחיתות. הצוות פיתחמנהל הנציבות, לפיתוח מודל 

בשיתוף הרשות להגנת עדים, מתווה למתן ליווי וסיוע לחושפי שחיתות, 
שעיקרו שילוב של פסיכולוג או של עובד סוציאלי קליני בהליך בירור 

 התלונות, כדי לתת במידת הצורך סיוע פרטני למתלוננים בהיבטים שונים.

עם האגף לסיוע משפטי במשרד קיים ם שבעקבות הצעת הצוות ודיוני •
לתיקון חוק הסיוע  הוגשה לאחרונה הצעת חוק ממשלתיתהמשפטים, 

, כדי שיהיה אפשר לתת סיוע משפטי למתלוננים 1972- המשפטי, התשל"ב
חושפי שחיתות ללא צורך בבדיקת נזקקותם הכלכלית, שהיא תנאי למתן סיוע 

 לפי החוק בנוסחו כיום. 

נותן הגנה למבקר פנימי בגוף נילון הנפגע מהתנכלות  חוק מבקר המדינה •
המעביד עקב מילוי תפקידו. מדי פעם בפעם מקבלת הנציבות תלונות של 

הנקלעים במסגרת  -יועצים משפטיים, גזברים וחשבים  -"שומרי סף" אחרים 
תפקידם לעימותים עם הממונים עליהם. שומרי סף אלה מבקשים מהנציבות 
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י הממונים, המבקשים לפגוע בזכויותיהם או לנסות לבוא לתת להם הגנה מפנ
עמם חשבון באמצעות הגשת תלונות למשטרה או נקיטת צעדים משמעתיים 

) 2א(45והכול כדי למנוע מהם לבצע את תפקידם כראוי. ואולם סעיף  -נגדם 
לחוק מבקר המדינה בנוסחו כיום אינו מאפשר מתן הגנה לשומרי הסף 

בקר הפנימי, ולפיכך הנציבות מבררת תלונות אלה על פי האמורים, אלא רק למ
) לחוק, שעניינן הגנה על חושפי שחיתות. ואולם לעתים 1א(45הוראות סעיף 

אין באפשרותה של הנציבות לתת לשומרי הסף האמורים את ההגנה 
המבוקשת, משום שלא חשפו שחיתות אלא "רק" מילאו את תפקידם, ועקב כך 

. הנציב סבור כי יש מקום לשנות את הוראת סעיף 7דסבלו מהתנכלות המעבי
 ) ולהחילה לא רק על המבקר הפנימי, אלא גם על שומרי סף אחרים. 2א(45

חוק מבקר המדינה אינו מקנה לנציב סמכות להורות כי עובד ישופה על  •
הוצאותיו המשפטיות במסגרת בירור תלונתו, אף אם תלונתו נמצאה מוצדקת 

שלא כמעביד, המסתייע בייעוץ משפטי של הגוף הנילון  והוא קיבל צו הגנה.
ולעתים ביועצים משפטיים מהשורה הראשונה ששירותיהם עולים ממון רב, 
נאלץ העובד לממן בעצמו את עלות העסקת עורך הדין שיסייע לו בהתמודדות 

  עם התנכלויות המעביד בעקבות חשיפת השחיתות. 

זה מכבר בעניין זה ליועץ המשפטי  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פנה
לממשלה, לשר המשפטים ולוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת 
וביקשם לתת את הדעת על הסוגיה ולבדוק אפשרות של תיקון חוק מבקר 
המדינה באופן שלנציב תהיה סמכות לחייב את המעביד לשלם את הוצאותיו 

  המשפטיות של העובד שתלונתו תימצא מוצדקת.

לפי חוק מבקר המדינה בנוסחו כיום, ארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים הם  •
גופים שאפשר להחיל עליהם את ביקורת המדינה בתחומים מסוימים, אך נציב 
תלונות הציבור אינו מוסמך לפי החוק לברר תלונות עליהם. הנציב פנה 

ר המדינה לוועדה לענייני ביקורת המדינה וביקש כי תשקול לתקן את חוק מבק
באופן שהוא ירחיב את סמכות נציב תלונות הציבור לברר תלונות גם על 
ארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים ובמסגרת זו לתת צווי הגנה לחושפי 

 שחיתות בגופים אלה. 

  

  

  

___________ 

  .138דוגמה לכך היא תלונתו של גזבר עיריית נצרת עילית, בעמ'    7
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   הגברת המודעות לפועלם של חושפי שחיתות

בזכויותיהם הניסיון המצטבר בטיפול בחושפי שחיתות מלמד כי מלבד הפגיעה 
שאין לגביהן פתרון מספק או  כעובדים, הם סובלים מפגיעות במישורים נוספים

קיום צו הגנה -אפקטיבי בחקיקה הקיימת. לדוגמה, אף שלפי חוק מבקר המדינה אי
שנתן הנציב הוא בגדר עברת משמעת, לא תמיד פוסקות ההתנכלויות לחושף 

לעתים בעקבות החשיפה הופך  השחיתות במקום עבודתו, גם אם קיבל צו הגנה.
העובד ממאשים למואשם: מוגשות נגדו תלונות על עברות משמעתיות ואף תלונות 
למשטרה; אם הוא ממשיך לעבוד בכפוף לממונים שעליהם התלונן, הם עשויים 
להמשיך להתנכל לו באמצעות "שינויים ארגוניים": סמכויותיו נלקחות ממנו, 

ם ממנו הכלים הדרושים לו לביצוע עבודתו תפקידו מרוקן מתוכן או נמנעי
  השוטפת. 

על פי רוב, אין גם בצו ההגנה כדי להפחית את הבידוד החברתי והלחץ הנפשי 
שנגרם לעובד אשר צריך להתמודד עם חבריו לעבודה שמתנכרים לו, מנדים אותו 
ורואים בו בוגד בשל חשיפת השחיתות. גם אם חושף השחיתות עוזב את מקום 

, אפילו תוך קבלת פיצויים מוגדלים, הוא עשוי להתקשות במציאת עבודה עבודתו
  חלופית, בגלל גיל מתקדם או משום שהוא מתויג כ"עושה צרות". 

יהיה קשה לשנות את היחס השלילי כלפי עובדים החושפים מעשי שחיתות בלא 
לפועלם  -בקרב כלל הציבור ובקרב הגופים המבוקרים  - להגביר את המודעות 

תרומתם לשמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ולעובדה שהם מוכנים לסכן ול
  את מקום עבודתם כדי להתריע על מעשי שחיתות במקום עבודתם. 

אחת הדרכים להגברת המודעות לנושא היא הענקת תעודות ממצאים ותעודות 
לעידוד  חוקהוקרה לעובדים שתלונותיהם נמצאו מבוססות, בהתאם להוראות ה

(א) לחוק זה, אם עובד 2. לפי סעיף 1992-בשירות הציבור, התשנ"ב הר המידותטו
ציבור התלונן בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשה שחיתות או על פגיעה 
אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו ותלונתו נמצאה מבוססת, מחובתו 

י הוא זכאי לקבל של העומד בראש הגוף שהוגשה לו התלונה להודיע למתלונן כ
תעודת ממצאים אם תימצא תלונתו מבוססת. עוד קובע חוק זה כי בסמכות נשיא 
המדינה להעניק למתלונן כאמור תעודת הוקרה על תרומה לטוהר המידות במוסדות 

  הציבור.

תוקן החוק לעידוד טוהר המידות ונקבע בו כי העומד בראש גוף  2007ביולי 
יתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות ימסור שהוגשו לו תלונות על מעשי שח

לנציב תלונות הציבור דוח על מספר התלונות שהוגשו או הועברו לו ועל נושאיהן 
(אלא אם כן הגילוי עלול לגרום לשיבוש הליכי הבדיקה או החקירה) וכן על תעודות 
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יש גינציב תלונות הציבור ממצאים שמסר למתלוננים בצירוף העתקיהן. לפי החוק, 
  . הדיווחים שנמסרו לו ובו מרוכזיםדין וחשבון  שנה בכללכנסת בט"ו בשבט 

מאז תוקן החוק התקבלו בנציבות תלונות הציבור דיווחים מעטים מאוד לפי החוק 
על תעודות ממצאים שנמסרו לחושפי שחיתות. אפשר שהסיבות לכך הן שהגופים 

נם ערים לחובת הדיווח אינם מוסרים תעודות ממצאים לחושפי שחיתות, שהם אי
החלה עליהם על פי החוק או שרק לאחרונה הותקנו תקנות המסדירות את אופן 

  הדיווח לפי החוק ואת תוכנו. 

נציב תלונות הציבור פנה למשרד המשפטים, שהוא המשרד הממונה על ביצוע 
החוק, וביקשו לנקוט צעדים שמטרתם להביא לידיעת הרשויות השונות את 

  חוק ואת חובת הדיווח החלה עליהן על פיו.חשיבותו של ה

פנתה שרת המשפטים לגורמים המוסמכים לפי החוק לתת תעודות  2014במרץ 
ממצאים, וביקשה מהם להמליץ לפניה על מתלוננים שתלונתם נמצאה מבוססת 
והראויים עקב כך לקבל תעודות הוקרה. ההמלצות ייבחנו במשרד המשפטים, 

לקבלת  ים לגבי כל אחת מהן תוגש לנשיא המדינהוחוות דעתה של שרת המשפט
  החלטתו. 

  


